Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného dňa 12.06.2018
o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bíňovciach
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie a prezentácia poslancov
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za rok 2017
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2017
Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017 – tvorba rezervného fondu
Individuálna výročná správa za rok 2017
Inventarizácia majetku obce
Rozpočtové opatrenia
Správa o kontrolnej činnosti v roku 2018
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.364
Žiadosť o prenájom obecných priestorov
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bíňovce 2018 -2022 návrh
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie a prezentácia poslancov na zasadnutí
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili :
Prítomní :starostka obce : p. Mária Cádrová
poslanci OZ : Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová, p. Alžbeta Šikulová,
Ing. Marek Orság, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
Neprítomní poslanci: Ostatní prítomní: p. Božena Trúchla – hlavná kontrolórka obce
p. Iveta Petrovičová – zapisovateľka, účtovníčka
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce privítala prítomných a
vykonala prezentáciu poslancov. Skonštatovala, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnilo 7 poslancov zo 7 poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Alžbeta Šikulová, Mgr. Katarína Malovcová.
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3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce p. Mária Cádrová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesenia
Na zasadnutí dňa 15.3.2018 boli prijaté uznesenia č. 4 až 11. V závere starostka
skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov s Návrhom plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018. ( Príloha 1)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing.Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili
činnosti.

návrh plánu kontrolnej

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Bíňovce k Záverečnému účtu obce za
rok 2017
Hlavná kontrolórka obce p. Trúchla oboznámila poslancov so svojim stanoviskom
k Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2017. V závere skonštatovala že záverečný
účet za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Odporučila
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Bíňovce za
rok 2017 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. (Príloha č.2)
Poslanci uvedené stanovisko vzali na vedomie.
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
Starostka obce oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2017. V uvedenej správe audítorka vyjadrila názor, že účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Bíňovce k 31.12.2017 a výsledok
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom
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o účtovníctve. Informácie uvedené vo výročnej správe za rok 2017 sú v súlade s účtovnou
závierkou za rok 2017, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Zároveň skonštatovala, že Obec Bíňovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. . (Príloha č.3)
Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017 vzali na vedomie.
8. Záverečný účet obce Bíňovce za rok 2017
Starostka obce vyzvala ekonómku obce p. Ivetu Petrovičovú, aby oboznámila
poslancov s Návrhom záverečného účtu Obce Bíňovce za rok 2017 a s prehľadom čerpania
výdavkov za rok 2017. Zároveň ekonómka obce odpovedala na otázky poslancov. Na záver
prečítala návrh uznesenia. (Príloha č.4)
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová

Poslanci Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce
jednohlasne schválili bez výhrad.
9. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017 – tvorba rezervného fondu
V prerokovanom záverečnom účte bolo uvedené :
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia
kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu.
Bilancia finančných operácií je kladný zostatok finančných operácií, príjmovou finančnou operáciou
sa realizoval prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu. Výsledok hospodárenia zistený
podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je schodok vo výške 29 845,37 EUR.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v v roku
2017 v sume 10 000,- EUR, a to na :
- prevenciu kriminality – kamerový systém 10 000,- EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 970,26 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
a)

Zostatok finančných operácií v sume 40 815,63 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 40 815,63 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 13 752,48 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

13 752,48 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
13 752,48 EUR.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová

Poslanci jednohlasne schválili použitie zostatku finančných operácií v sume 13 752,48
EUR v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 13 752,48 EUR.

10. Individuálna výročná správa za rok 2017
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s Individuálnou výročnou
správou Obce Bíňovce za rok 2017. (Príloha č.5)
Poslanci uvedenú Individuálnu výročnú správu Obce Bíňovce za rok 2017
vedomie

zobrali na

11. Inventarizácia majetku obce
Ekonómka obce p. Petrovičová oboznámila poslancov s Inventarizačným zápisom
o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
Predsedom inventarizačnej komisie bol Ing. Marek Orság. Členmi Ing. Mária Klulavá a p.
Iveta Petrovičová. Členmi čiastkovej inventarizačnej komisie pre majetok MŠ a ŠJ sú Mgr.
Ivona Bačová, Mgr. Martina Šoková, Silvia Zajíčková, Monika Vitálišová.
Inventarizácia bola vykonaná fyzickou inventúrou hmotného a nehmotného majetku,
zásob a dokladovou inventúrou ostatného majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov. Vykonanou inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Inventarizačný stav súhlasí so stavom účtovným. Opatrenia neboli uložené. (Príloha č.6)
Poslanci uvedený Inventarizačný zápis a Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2017
zobrali na vedomie.
12. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. Iveta Petrovičová oboznámila poslancov s rozpočtovými
opatreniami č. 9-29/2018 vykonanými za obdobie od 1.2.2018-30.04.2018. Jednotlivé
rozpočtové opatrenia č. 9 – 29 boli do výšky 3 000,- Eur. ( Príloha č. 7 )
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Poslanci rozpočtové opatrenia č. 9-29/2018 zobrali na vedomie.
13. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v roku 2018
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou o výsledkoch kontroly za
obdobie od 1.1.2018 do 11.6.2018. Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.
Kontrolnou činnosťou neboli zistené inventarizačné rozdiely, inventarizácia bola
vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve, inventarizačné súpisy obsahovali všetky
náležitosti stanovené zákonom. Kontrolou výberu výšky správnych poplatkov nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. Prebehla kontrola
finančných výkazov zostavených obcou k 31.12.2017, taktiež kontrola bankových účtov.
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
Kontrolované boli účtovné a interné doklady a pokladničná hotovosť. Kontrolované boli
príjmy podľa VZN č.2/2017. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami. Zostatok pokladničnej hotovosti súhlasí so zostatkom v pokladničnej knihe,
neboli zistené rozdiely. (Príloha č. 8)
Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
14. Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 364
Starostka obce informovala poslancov o doručenom návrhu zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov č. 364 od PVOD Bíňovce. Predmetom zmluvy je nájom
poľnohospodárskych pozemkov v celkovej výmere 7,8463 ha vo vlastníctve obce Bíňovce na
poľnohospodárske účely. Ročné nájomné za užívanie pozemkov navrhujú vo výške 80
Eur/ha, čo predstavuje 627,70 Eur ročne. V návrhu nájomnej zmluvy je navrhovaná doba
nájmu na dobu určitú a to od 1.1.2018 do 31.12.2032, teda 15 rokov.
V diskusii poslanci súhlasili s uzatvorením nájomnej zmluvy ( Príloha č. 9 ) v uvedenom
znení. Jedinou podmienkou je aby bol z návrhu zmluvy vypustený bod 6. čl. 5.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová

Poslanci uzatvorenie upravenej nájomnej zmluvy č. 364 s PVOD Bíňovce jednohlasne
schválili.

15. Žiadosť o prenájom obecných priestorov
Na úvod vystúpila starostka obce p. Mária Cádrová a v súlade s článkom 6 Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov oznámila osobný záujem vo veci prenájmu
obecných priestorov, nakoľko žiadosť o prenájom si podala jej blízka osoba (§116
Občianskeho zákonníka) – sestra Ingrid Krajčírovičová.
Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie. Zároveň starostka obce odovzdala
vedenie zastupiteľstva svojmu zástupcovi Ing. Marekovi Orságovi. Ing Marek Orság prebral
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vedenie zastupiteľstva a požiadal starostku obce, aby poslancov informovala o doručenej
žiadosti. Starostka informovala, že na obecný úrad bola dňa 1.6.2018 doručená žiadosť p.
Ingrid Krajčírovičovej, trvale bytom Bíňovce 201, IČO 48338460 v ktorej žiada Obec
Bíňovce a Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach o prenájom obecných priestorov, nakoľko jej
dňa 8.10.2018 končí nájomná zmluva. Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa v
budove so súpisným č.260, parcela č. 190/9 k.ú. Bíňovce zapísanej na LV 600 o výmere 60
m2 ktoré má v prenájme na účel predajňa potravín a rozličného tovaru a nebytové priestory
v časti budovy so súpisným číslom133, parcela č. 190/10 v k.ú. Bíňovce zapísanej na LV 600
o výmere 10 m2, ktoré by využívala ako sklad tovaru.
Ing. Marek Orság poďakoval starostke a prevzal si doručenú žiadosť a prečítal
ju poslancom (Príloha č.10).
Žiadosť p. Ingrid Krajčírovičovej o prenájom uvedených nebytových priestorov
poslanci vzali na vedomie. Ing. Marek Orság vyzval poslancov, aby zvážili spôsob nájmu –
prenajať obecné priestory žiadateľke z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko Ingrid
Krajčírovičová v uvedených priestoroch najskôr viac ako 2 roky pracovala ako
zamestnankyňa ( predavačka ), následne od 16.10.2015 v uvedených priestoroch podniká.
Priestory využíva ako predajňu potravín, pekárskych výrobkov, mliečnych a mäsových
výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov, ovocia, zeleniny, mrazených výrobkov,
drogérie, tabakových výrobkov a rozličného tovaru. Povinnosti vyplývajúce z nájomnej
zmluvy si riadne plní. Prevádzka slúži obyvateľom obce, ktorí ju vo veľkom počte využívajú .
Ing. Marián Novák navrhol, aby sa priestory ponúkli na prenájom verejnosti. Poslanci po
vzájomnej diskusii spoločne skonštatovali, že menovaná sa prezentovala svojou doterajšou
prácou, občania sú spokojní, predajňu navštevujú v hojnom počte a poslanci chcú hájiť
záujmy občanov (verejný záujem prevyšuje osobný záujem) a zároveň zachovať konkurenčné
prostredie v obci, aby mali občania možnosť výberu. Je predpoklad, že predajňa bude naďalej
dobre slúžiť občanom. Zároveň je žiadateľka našou občiankou čím podporíme zamestnanosť
v obci. Poslanci nevidia dôvod prečo by mala byť znevýhodnená z dôvodu, že je blízkou
osobou (§116 Občianskeho zákonníka). Starostka obce rozhodnutie poslancov
neovplyvňovala. Poslanci zohľadňujú názor obyvateľov obce a pri svojom rozhodovaní
postupovali v súlade s VZN č.3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce podľa článku 5
ods. 6 c/ a podľa §9a ods.9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Ing. Marek Orság navrhol, aby sa hlasovalo o spôsobe nájmu uvedených priestorov Ingrid
Krajčírovičovej, Bíňovce 201, IČO 48338460 z dôvodu hodného osobitného zreteľa .
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
7

Proti
Zdržal sa

0
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Ing. Marián Novák,
Mgr. Katarína Malovcová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva spôsob nájmu obecných nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove so súpisným č.260, parcela č. 190/9 k.ú. Bíňovce zapísanej na
LV 600 o výmere 60 m2 a nebytové priestory v časti budovy so súpisným číslom133, parcela
č. 190/10 v k.ú. Bíňovce zapísanej na LV 600 o výmere 10 m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa jednohlasne schválili.
Zámer prenajať uvedené priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude zverejnený na
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli.
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Ing. Marek Orság navrhol, aby sa ďalej hlasovalo o dĺžke nájmu uvedených
priestorov. Žiadateľka vo svojej žiadosti žiada dobu nájmu na 15 rokov. Ing. Marián Novák
navrhol dobu skrátiť na 4 roky. Z diskusie poslancov vyplynul návrh, aby doba nájmu bola
stanovená v nájomnej zmluve na 10 rokov. Ing. Marek Orság dal o tomto návrhu hlasovať.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
6

Proti
Zdržal sa

1
0

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, p. Anna Balažovičová, Mgr. Katarína
Malovcová
Ing. Marián Novák
-

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili dobu nájmu uvedených priestorov na 10 rokov,
trojpätinovou väčšinou.
Ďalej Ing. Marek Orság vyzval poslancov, aby stanovili výšku nájomného. Doterajšie
nájomné bolo 90,- Eur mesačne. Po vzájomnej diskusii padol návrh na zvýšenie nájmu na
110,- Eur mesačne, pričom náklady na energie hradí naďalej nájomca.
Výsledky hlasovania
Za

Počet hlasov
5

Mená poslancov
Ing. Marek Orság, Ing. Mária Klukavá, p. Marcela Rábarová,
p. Alžbeta Šikulová, Mgr. Katarína Malovcová

Proti
Zdržal sa

2
0

Ing. Marián Novák, p. Anna Balažovičová
-

Poslanci obecného zastupiteľstva výšku nájmu 110,- Eur mesačne, schválili
trojpätinovou väčšinou.
16. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bíňovce 2018-2022
Obec pripravila návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022.
Komunitný plán bol k nahliadnutiu na obecnom úrade, kde občania mohli podávať návrhy
a pripomienky. Jeho cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj
zodpovedajúci potrebám občanov. Máme 72 občanov vo veku 60-72 rokov, 61 občanov vo
veku 70-80 rokov a 28 občanov vo veku nad 80 rokov. Obec neobdržala žiadne žiadosti na
opatrovanie, ale v súčinnosti so Spoločným sociálnym úradom poskytujeme pomoc pri
umiestňovaní občanov do Domovov sociálnych služieb. (Príloha č.11)
17. Rôzne
Starostka obce p. Mária Cádrová a hlavná kontrolórka obce p. Božena Trúchla
predložili poslancom „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch
verejných funkcionárov" k 31.marcu 2018 ( zákon č. 357/2004 Z. z. a zákon č. 545/2005 Z.
z.). (Príloha č.12)
Starostka ďalej informovala poslancov
o uskutočnených prácach a akciách v období od konania posledného zasadnutia OZ
vyhotovených projektoch na multifunkčné ihrisko
prostredníctvom MAS sa uchádzame o finančný príspevok na opravu strechy MŠ výzva IROP, v prípade neposkytnutia príspevku bude strecha rekonštruovaná z vlastných
prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom.
o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4.2018. Účastníkmi rokovania boli starostky
obcí Bíňovce a Trstín, Ing. Blahová technicko - prevádzková a investičná riaditeľka TAVOS
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a.s. a projektant Ing. Hasička. Cieľom rokovania bolo stanovenie ďalšieho postupu prípravy
projektových prác a následnej realizácie celoobecných kanalizácií a hlavného kanalizačného
zberača, ktorý bude odvádzať splaškové odpadové vody z obcí Trstín a Bíňovce do
jestvujúcej kanalizácie obce Dolná Krupá v súlade so schválenou Koncepciou Tavos a.s. –
dobudovania kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany. V prvom rade treba
zabezpečiť posúdenie realizovateľnosti a finančnej náročnosti predmetnej stavby, ktoré
preukáže technicko – ekonomická štúdia
Obec Bíňovce podala na Okresný úrad v Trnave, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií žiadosť vo veci použitia trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia
IP 24a „Zóna s dopravným obmedzením“, IP 24b „Koniec zóny s dopravným obmedzením“
a dodatkovými tabuľkami B33 a E10 na ceste I/51 v km 110,60, km 111,60 v prieťahu
intravilánom obce Bíňovce - KR PZ – KDI Trnava vydalo nesúhlasné stanovisko.
V odôvodnení sa uvádza, že uvedeným dopravným značením by bolo obmedzené státie
nákladných vozidiel na ceste I/51, čím by však nebola riešená požiadavka zákazu státia na
plochách v obci, ktoré sú mimo cesty. ( Príloha č. 13) Bude podaná nová žiadosť.
18.. Diskusia
V diskusii nevystúpil žiaden poslanec..
19. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach konaného
dňa 20.06.2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 12/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 13/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018,
jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 14/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Bíňovce za
rok 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 15/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 16/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Záverečný účet Obce Bíňovce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad,
jednohlasne
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 17/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje výsledok hospodárenia zistený podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 29 845,37 EUR.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v v roku
2017 v sume 10 000,- EUR, a to na :
- prevenciu kriminality – kamerový systém 10 000,- EUR
d) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 970,26 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
c)

Zostatok finančných operácií v sume 40 815,63 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 40 815,63 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 13 752,48 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu 13 752,48 EUR , jednohlasne

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 18/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Individuálnu výročnú správu za rok 2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 19/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Inventarizačný zápis a Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2017
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 20/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9-29/2018
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 21/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od
1.1.2018 do 11.6.2018
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 22/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 364 s PVOD
Bíňovce s vypustením bodu 6. čl. 5, jednohlasne
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 23/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje - ako spôsob prenájmu obecných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v
budove so súpisným č.260, parcela č. 190/9 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 60
m2 a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v časti budovy so súpisným číslom 133,
parcela č. 190/10 v k.ú. Bíňovce, zapísanej na LV 600 o výmere 10 m2 Ingrid
Krajčírovičovej, Bíňovce 201, IČO 48338460 postup podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, jednohlasne.
Zdôvodnenie : Žiadateľka v uvedených priestoroch najskôr viac ako 2 roky pracovala ako
zamestnankyňa ( predavačka ), následne od 16.10.2015 v uvedených priestoroch podniká.
Priestory využíva ako predajňu potravín, pekárskych výrobkov, mliečnych a mäsových
výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov, ovocia, zeleniny, mrazených výrobkov,
drogérie, tabakových výrobkov a rozličného tovaru. Povinnosti vyplývajúce z nájomnej
zmluvy si riadne plní. Prevádzka slúži obyvateľom obce, ktorí ju vo veľkom počte využívajú.
Je predpoklad, že predajňa bude naďalej dobre slúžiť občanom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 24/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje dobu nájmu obecných nebytových priestorov uvedených v uznesení č.23/2018 zo
dňa 12.6.2018 na 10 rokov, trojpätinovou väčšinou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 25/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje výšku nájmu 110,- Eur mesačne za prenájom obecných nebytových priestorov
uvedených v uznesení č.23/2018 zo dňa 12.6.2018 , náklady na energie hradí nájomca,
trojpätinovou väčšinou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 26/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bíňovce 2018 - 2022, jednohlasne
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 27/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch
verejných funkcionárov" k 31.marcu 2018 (zákon č. 357/2004 Z. z. a zákon č. 545/2005 Z.
z.). – podané p. Máriou Cádrovou a p. Boženou Trúchlou
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach č. 28/2018 zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach
berie na vedomie informácie starostky obce
V Bíňovciach dňa 12.06.2018
Zapísala : Iveta Petrovičová
Overovatelia zápisnice : p. Alžbeta Šikulová
Mgr. Katarína Malovcová

.....................................................
.....................................................
Mária Cádrová
starostka obce
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